
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VỀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG HỘ CHIẾU 

I - Cấp hộ chiếu lần đầu: 

1/ Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu quy định) và 02 ảnh hộ chiếu 

(Biometrisches Pasbild) chụp trong vòng 06 tháng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, 

không đeo kính màu, phông nền màu trắng. 

2/ Giấy khai sinh Việt Nam (bản chính hoặc bản sao có công chứng hợp lệ). 

3/ Chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy xác nhận nhân sự của Cục Quản lý Xuất 

nhập cảnh - Bộ Công an (theo mẫu quy định). 

4/ Giấy tờ về cư trú của Đức còn giá trị: 

- Quy chế cư trú: Ausweisersatz Duldung hoặc Bescheiningung... có ảnh. 

- Chứng nhận chỗ ở (Meldebescheinigung/ Aufenthalsbescheiningung...) cấp tại 

thời điểm nộp hồ sơ. 

- Công văn của phía Đức xác nhận sẽ cấp phép cư trú và đề nghị ĐSQ cấp 

hộ chiếu (nếu có). 

5/ Tùy từng trường hợp, giấy tờ nhân thân khác có thể được yêu cầu (hộ chiếu 

cũ đã hết hạn, bản sao sổ hộ khẩu...) để làm cơ sở xác minh. 

II - Cấp lại hộ chiếu bị mất: 

1/ Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu quy định) và 02 ảnh hộ chiếu 

(Biometrisches Pasbild) chụp trong vòng 06 tháng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, 

không đeo kính màu, phông nền màu trắng. 

2/ Giấy trình báo cảnh sát Đức về việc mất hộ chiếu hoặc công văn Sở Ngoại 

kiều xác nhận việc đã được thông báo mất hộ chiếu trong đó nêu rõ tình trạng 

cư trú. 

3/ Photocopy hộ chiếu bị mất (nếu có).  

4/ Giấy tờ nhân thân như quy định tại Điểm 3 Mục I trừ trường hợp hộ chiếu do 

Đại sứ quán cấp.  

III - Đổi hộ chiếu: 

1/ Theo quy định hộ chiếu hết hạn thì không gia hạn mà cấp hộ chiếu mới. 



2/ Hồ sơ đổi hộ chiếu do hộ chiếu sắp hết hạn hoặc do hỏng, rách:  

- Đơn xin cấp đổi hộ chiếu và 02 ảnh như quy định tại Điểm 1 Mục I. 

-  Hộ chiếu cũ. 

- Photocopy trang 2 và 3 hộ chiếu cũ và photocopy giấy tờ cư trú của Đức còn 

giá trị. 

3/ Trường hợp hộ chiếu bị hỏng, rách không còn đủ dữ liệu nhận biết các chi 

tiết trong hộ chiếu thì bổ sung giấy tờ nhân thân qui định tại Điểm 3 Mục I. 

IV - Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu: 

1/ Đơn xin cấp, đổi, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu (theo mẫu quy định). 

2/ Giấy tờ liên quan đến nội dung  bổ sung, sửa đổi trong hộ chiếu (bản chính). 

V- Quy định chung: 

1/ Trường hợp nộp lệ phí bằng tiền mặt qua đường bưu điện cần sử dụng phong 

bì Einschreiben Wert: Sachwerte bis 500 EUR hoặc DHL Domestic hoặc để 

tránh thất lạc. Nếu người xin cấp hộ chiếu muốn nhận kết quả qua đường bưu 

điện cần chuẩn bị phong bì có dán tem bảo đảm, ghi rõ họ tên, địa chỉ. 

 



 

2/ Người xin cấp hộ chiếu lần đầu và hộ chiếu có thời hạn 01 năm để về 

nước phải trình diện tại Đại sứ quán. 

3/ Đơn xin cấp cấp, đổi, bổ sung, sủa đổi... hộ chiếu do chính người xin 

khai bằng tiếng Việt và tự ký tên và ghi rõ họ tên. Đối với trẻ em dưới 14 

tuổi đơn có thể do cha, mẹ hoặc người giám hộ (được pháp luật công nhận) ký 

thay và ghi rõ họ tên người ký thay và quan hệ với người xin câp, đổi... 

hộ chiếu. 

4/Hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm và 

không được gia hạn; 

Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm và không 

được gia hạn; 

Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 01 năm và 

không được gia hạn. 

5/ Người được cấp hộ chiếu phải ký tên vào hộ chiếu và có trách nhiệm giữ gìn 

hộ chiếu của mình. 

6/ Không cho người khác mượn hộ chiếu của mình hoặc sử dụng hộ chiếu được 

cấp vào những việc không được phép theo quy định của pháp luật. 


